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24ನ ೇ ಜನವರಿಯ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು
ಪ್ರಚಲಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವುದೆ ಸ್ಪರ್ಾಾತಮಕ ಪ್ರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಬಹತಮತಖ್ಯ ಅಂಶ. ಪ್ರತಿನಿತಯ ಜಗತಿುನಲಿಿ
ನಡೆಯತವ ಸ್ಂಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ತಿಳಿದಿರಬೆೀಕತ. ಹೀಗಾಗಿ ಓಲಿವ್ಬೆ ೀರ್್ಾ ನಿಮಗೆ ಆಯಾ ದಿನಗಳಲಿಿ ನಡೆದ್ ಪ್ರಮತಖ್ ಸ್ಂಗತಿಗಳ
ತತಣತಕತ ನೆ ೀಟ ಇ-ಪ್ುಸ್ುಕಗಳ ರ ಪ್ದ್ಲಿಿ ನಿೀಡತತುದೆ.
ಈ ಇ-ಪ್ುಸ್ುಕ 24ನೆೀ ಜನವರ 2022 ರಂದ್ತ ನಡೆದ್ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕತರತದಾಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ ೆ: ಸ ೈಯದ್ಮೇದಿ ಬಾಡ್ಮಿಂಟನ್2022ರಲಿಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲಿಿ ಗ ದ್ದವರು ಯಾರು?
ಅ) ಮಾಳವಿಕ ಬನ ್ಸೇದ್
ಬ) ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು
ಕ) ತನಿಷಾ ಕಾಸ ್ರೇ
ಡ) ಅನಾೆ ಚಿಯೇಿಂಗ್
ಉತತರ: ಬ) ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು
18-23ನೆೀ ಜನವರವರೆಗೆ ಲಖ್ನೌನ ಬಾಬತ ಬನಾರಸಿ ದಾಸ್ಇಂದೆ ೀರ್ಸೆಟೀಡಿಯಂನಲಿಿ ನಡೆದ್ 2022ರ ಸೆೈಯದ್ಮೀದಿ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಯಡಿಮಂಟನ್ಪ್ಂದಾಯವಳಿಯಲಿಿ ಭಾರತದ್ ಶೆರೀಷ್ಟ ಆಟಗಾತಿಾಯರಲಿಿ ಒಬಬರಾದ್ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧ ರವರತ ಮಹಳೆಯರ
ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲಿಿ, ಮಾಳವಿಕ ಬನೆ ಸೀದ್ರವರ ವಿರತದ್ಾ ಗೆದ್ತಾ ಪ್ರಶಸಿು ಗಳಿಸಿದಾಾರೆ. ಈ ಬಾರಯ ಸ್ಪದೆಾಯಲಿಿ 2017ರ ನಂತರ ಸಿಂಧತರವರತ 21-13,
21-16ರ ಅಂತರದ್ಲಿಿ ಎರಡನೆೀ ಬಾರ ಪ್ರಶಸಿುಗೆ ಪಾತರರಾಗಿದಾಾರೆ.
ಬ ೇರ ವಗಗಗಳಲಿಿನ ಪ್ರಶಸತಪಾತರರು
•

ಪ್ುರತಷ್ರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್- ಫೆೈನಲಿಸಟ್ಗಳಲಿಿ ಒಬಬರಗೆ ಕೆ ವಿರ್-19 ಸೆ ಂಕತ ಪ್ತ್ೆುಯಾದ್ ಕಾರಣ ಫೆೈನಲ್್ನತು ನೆ ೀ ಮಾಯಚ್ಎಂದ್ತ
ಘ ೀಷ್ಟ್ಸ್ಲಾಯಿತತ. ಫೆೈನಲ್್ಪ್ಂದ್ಯವು ಅನೌಾದ್ಮೀಕಾಲೆ ಮತತು ಲತಕಾಸ್ಕೆಿೀರ್ಬೌಟ್ಮರ್ೆಯ ಇತತು.

•

ಪ್ುರತಷ್ರ ಡಬಲ್ಸ- ಮಾಯನ್ವೆೀ ಚೆ ಂಗ್ಮತತು ತಿೀ ಕೆೈ ವುನ್(ಮಲೆೀಷ್ಟ್ಯಾ)

•

ಮಹಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್- ಅನಾು ಚಿಯೀಂಗ್ಮತತು ತಿಯೀ ಮ ಕ್ಶಂಗ್(ಮಲೆೀಷ್ಟ್ಯಾ)

•

ಮಿಶ್ರರತ ಡಬಲ್ಸ್- ಇಶಾನ್ಭ್ಟ್ಾುಗರ್ಮತತು ತನಿಷಾ ಕಾಸೆ ರೀ (ಭಾರತ)

ಪ್ರಶ್ ೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ ೇವ ಗಳ ಸಾಮರ್ಥಯಗದ್ ಅಡ್ಯಲಿಿ ವಿಶವಬಾಯಿಂಕ್ಭಾರತದ್ ಯಾವ ರಾಜಯಕ ೆ ಸಾಲವನುೆ ಮಿಂಜ್ರು
ಮಾಡ್ದ ?
ಅ) ಕನಾಗಟಕ
ಬ) ಓಡ್ಸಾಸ
ಕ) ರಾಜಸಾಾನ
ಡ) ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಬಿಂಗಾಳ
ಉತತರ: ಡ) ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಬಿಂಗಾಳ
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ವಿಶವ ಬಾಯಂಕ್, ಪ್ಶ್ರಿಮ ಬಂಗಾಳದ್ ಸ್ಕಾಾರ ಸೆೀವೆಗಳಿಗಾಗಿ ರ 1000 ಕೆ ೀಟಿ ಸಾಲವನತು ಮಂಜ ರತ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಾರದ್ ಹೆೀಳಿಕೆಯಂತ್ೆ, ಈ ಸಾಲವು ಟ್ೆಲಿಮಡಿಸಿನ್ಮ ಲಕ ವೆೈದ್ಯಕ್ೀಯ ಸೆೀವೆ, ವಿಭಿನು ಶಕುರ ಮತತು ವೃದ್ಧರ ಬೆಂಬಲ, ಡಿಜಿಟಲ್್
ಪೆೀಮಂಟ್ಮ ಲಕ ನಾಗರಕರಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸೆೀಪ್ಾಡಣೆ ಮತತು ಸಾವಾಜನಿಕ ಯೀಜನೆಗಳ ಲಾಭ್ ವಿತರಣೆಯಂತಹ ಸೆೀವೆಗಳನತು
ಸ್ತರ್ಾರಸ್ತತುದೆ.
ವಿಶವ ಬಾಯಂಕ್್ಮಂಜ ರತ ಮಾಡಿರತವ ಈ ಸಾಲವು ಬಡವರ ಮತತು ದ್ತಬಾಲ ವಗಾದ್ ಜನರತ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸೆೀವೆಗಳನತು
ಪ್ಡೆಯತವಂತ್ಾಗಲೆಂಬ ಉದೆಾೀಶವನತು ಹೆ ಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಲವು ಪ್ಶ್ರಿಮ ಬಂಗಾಳದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸೆೀವೆಗಳ ಸಾಮಥಯಾ ಎಂಬ
ಆಪ್ರೆೀಷ್ನ್ಅಡಿಯಲಿಿ ಮಂಜ ರಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ ೆ: UNDP ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಯುವ ಪ್ರಿಸರ ಕ ಿೈಮೇಟ್ಚಾಿಂಪಿಯನ್ಆಗಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದಾದರ ?
ಅ) ಪಾರಜಕಾತ ಕ ್ೇಲಿ
ಬ) ವಿಂದ್ನಾ ಶ್ಚವ
ಕ) ಪಿರಯಾಿಂಕಾ ಚ ್ೇಪಾರ
ಡ) ದಿಯಾ ಮಿರ್ಾಗ
ಉತತರ: ಅ) ಪಾರಜಕಾತ ಕ ್ೇಲಿ
ಕಂಟ ಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಪ್ಿಜಕ್ತು ಕ್ ೇಲಿ ಅವರತ UNDP ಸಂಸ್ ಯ
ೆ ಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪತಲತದತರಿಕ್ ಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಭತರತ್ದ ಮೊದಲ
UN ಅಭಿವೃದಿಿ ಕ್ತಯಯಕಿಮ (UNDP) ಯ ತ್ ಕ್ ೈಿ ಮೇಟ್ ಚತಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದಾಾರೆ̤
ವಿವಿಧ ಜತಗತಿಕ ಸ್ತಮತಜಿಕ ಅಭಿಯತನಗಳ ಮ ಲಕ ಮತನಸಿಕ ಆರ ೇಗಯ, ಮಹಿಳತ ಹಕತುಗಳು ಮತ್ತು ಹ ಣ್ತು ಮಕುಳ ಶಿಕ್ಷಣ್ಕ್ ು ಅವರತ ನೇಡಿದ
ಕ್ ಡತಗ ಯನತು ಅನತಸರಿಸಿ ಈ ಪ್ಿಶಸಿುಯನತು ನೇಡಲತಗಿದ .
ವಿಶವಸ್ಂಸೆೆಯ ಒಂದ್ತ ಸ್ಂಸೆೆಯಾದ್ UNDP ಬಡತ್ನವನತು ತ ಡ ದತಹತಕತವ, ಸತಸಿೆರ ಬ ಳವಣಿಗ ಯನತು ಸ್ತಧಿಸ್ತವ ಮತ್ತು ಅತಿ
ಅಗತ್ಯವಿರತವ ದ ೇಶಗಳಲಿಿ ಮತನವ ಅಭಿವೃದಿಿಯನತು ಹ ಚ್ಚಿಸ್ತವ ಗತರಿಯನತು ಹ ಂದಿದ .
ನ ಯಯತರ್ಕಯ ನಗರದಲಿಿ ಪ್ಿಧತನ ಕಛ ೇರಿಯನತು ಹ ಂದಿದ , ಇದತ 170 ದ ೇಶಗಳಲಿಿ ಕಚ ೇರಿಗಳನತು ಹ ಂದಿರತವ ಅತಿದ ಡಡ UN ಅಭಿವೃದಿಿ
ನ ರವು ಸಂಸ್ ೆಯತಗಿದ .

ಪ್ರಶ್ ೆ: ವಿಶವಸಿಂಸ ಾಯು ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ದಿನವನುೆ ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸದ್ುದ ಯಾವಾಗ?
ಅ) ಜನ ವರಿ 24 2020
ಬ) ಡ್ಸ ಿಂಬರ್03 2018
ಕ) ಡ್ಸ ಿಂಬರ್30 2018
ಡ) ಜನ ವರಿ 24 2022
ಉತತರ: ಬ) ಡ್ಸ ಿಂಬರ್೦3 2018

2

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 24/1/22

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 24/1/22
ವಿಶವಸಂಸ್ ೆಯತ ಡಿಸ್ ಂಬರ್ 3, 2018 ರಂದತ UN ಜನರಲ್ ಅಸ್ ಂಬ್ಲಿಯಲಿಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತತು ಸ್ತಸಿೆರ ಅಭಿವೃದಿಧಯನತು ತರಲತ ಶ್ರಕ್ಷಣದ್
ಪಾತರದ್ ಆಚರಣೆಯಲಿಿ ಜನವರಿ 24 ನತು ಅಂತ್ರರತಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿನವೆಂದ್ತ ಘ ೀಷ್ಟ್ಸ್ತವ ನಿಣಾಯ ಅಂಗಿೀಕರಸಿತತ.
ಪ್ಿತಿ ವರ್ಯ, ಸತಸಿೆರ ಮತ್ತು ಶತಂತಿಯತತ್ ಜಗತ್ುನತು ನರ್ಮಯಸತವಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಪತತ್ಿವನತು ಚಚ್ಚಯಸಲತ ಮತ್ತು ಅರ್ಯಮತಡಿಕ್ ಳಳಲತ ಈ ದಿನವನತು
ವಿವಿಧ ಘಟನ ಗಳ ಂದಿಗ ಗತರತತಿಸಲತಗತತ್ುದ .
2022 ಕ್ ು ಯತನ ಸ್ ುೇ (ಯತನ ೈಟ ಡ್ ನ ೇರ್ನ್್) ಘ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ಅಂತ್ರರತಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿನದ ವಿರ್ಯವು "ಕ್ ೇರ್ಸಯ ಬದಲತಯಿಸತವುದತ,
ಶಿಕ್ಷಣ್ವನತು ಪ್ರಿವತಿಯಸತವುದತ." ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಪ್ುನರತಜಿಜೇವನವನತು ಸ್ತವಗತಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಬಲಪ್ಡಿಸತವುದತ ಈ ವರ್ಯದ ಥೇಮ್ನ ಉದ ದೇಶವತಗಿದ .
ಈ ವರ್ಯದ ವಿರ್ಯವು ಶಿಕ್ಷಣ್ವನತು ಅದರ ಸ್ತಮತನಯ ಸವರ ಪ್ಕ್ ು ಮರತಪ್ಡ ಯತವುದನತು ಒತಿುಹ ೇಳುತ್ುದ .

ಪ್ರಶ್ ೆ: ಉಮಿಂಗ್ರಿಂಗ ್ೇಲಿ ಮಹ ್ೇತಸವ್ಕಾಯಗಕರಮವನುೆ ಯಾವ ಮಹ ್ೇತಸವದ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ
ಅ) ಸುಕನಾಯ ಸಮೃದಿದ ಯೇಜನಾ
ಬ) ಏಕ್ಭಾರತ ಶ್ ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್
ಕ) ಆರ್ಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್್ಮಹ ್ೇತಸವ್
ಡ) ಮಹಾತಮರ 150 ವಷ್ಗಗಳ ಸಿಂಭ್ರಮ
ಉತತರ: ಕ) ಆರ್ಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್್ಮಹ ್ೇತಸವ್
2008 ರಿಂದ, ಭತರತ್ದಲಿಿ ಪ್ಿತಿ ವರ್ಯ ಜನವರಿ 24 ರಂದತ ರತಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ ಣ್ತು ಮಕುಳ ದಿನವನತು ಆಚರಿಸಲತಗತತ್ುದ . ಈ ವರ್ಯ, ಸಂಸೃತಿ
ಸಚ್ಚವತಲಯವು ಆಜತದಿ ಕ್ತ ಅಮೃತ್ ಮಹ ೇತ್್ವದ ಭತಗವತಗಿ ‘ಉಮಂಗ್ ರಂಗ ೇಲಿ ಉತ್್ವ’ ಎಂಬ ಕ್ತಯಯಕಿಮವನತು ಆಯೇಜಿಸತತಿುದ .
‘ಉಮಂಗ್ ರಂಗ ೇಲಿ ಉತ್್ವ’ದಲಿಿ ಭತಗವಹಿಸತವ ತ್ಂಡಗಳು ಮಹಿಳತ ಸ್ತವತ್ಂತ್ಿಯ ಹ ೇರತಟಗತರರತ ಅರ್ವತ ದ ೇಶದ ಮಹಿಳತ ಮತದರಿಗಳ
ಹ ಸರನತು ಹ ಂದಿರತವ ರಸ್ ುಗಳು ಮತ್ತು ಚೌಕಗಳಲಿಿ ಸತಮತರತ ಒಂದತ ಕ್ರಲ ೇರ್ಮೇಟರ್ ಉದದದ ರಂಗ ೇಲಿ ಅಲಂಕ್ತರವನತು ಮತಡತತ್ುವ ಎಂದತ
ಪ್ಿಸ್ತುಪಿಸಲತಗಿದ .
ರತಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ ಣ್ತು ಮಕುಳ ದಿನವು ಹ ಣ್ತು ಮಕುಳ ಹಕತುಗಳ ಬಗ ೆ ಜತಗೃತಿ ಮ ಡಿಸಲತ ಮತ್ತು ಹ ಣ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ ೇಗಯ
ಮತ್ತು ಪೇರ್ಣ ಯ ಬಗ ೆ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಲತ ಮತ್ತು ಸಮತಜದಲಿಿ ಅವರ ಜಿೇವನವನತು ಉತ್ುಮಗ ಳಿಸಲತ ಸಮತಜದಲಿಿ ಹ ಣ್ತುಮಕುಳ ಸ್ತೆನವನತು
ಉತ ುೇಜಿಸತವ ಗತರಿಯನತು ಹ ಂದಿದ .
ಭತರತ್ ಸಕ್ತಯರವು ಹ ಣ್ತುಮಕುಳ ಸಿೆತಿಯನತು ಸತಧತರಿಸಲತ ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಹಲವತರತ ಕಿಮಗಳನತು ಕ್ ೈಗ ಂಡಿದ . ಸಕ್ತಯರವು ಹಲವತರತ
ಅಭಿಯತನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ತಯಯಕಿಮಗಳನತು ಪತಿರಂಭಿಸಿದ ಅವುಗಳಲಿಿ ಕ್ ಲವು:
•

ಹ ಣ್ತು ಮಗತವನತು ಉಳಿಸಿ,

•

ಬ ೇಟಿ ಬಚತವೇ ಬ ೇಟಿ ಪ್ಢತವೇ,

•

ಸತಕನತಯ ಸಮೃದಿಿ ಯೇಜನ

•

CBSE ಉಡತನ್ ಯೇಜನ

•

ಹ ಣ್ತು ಮಗತವಿಗ ಉಚ್ಚತ್ ಅರ್ವತ ಅನತದತನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್,

•

ಕ್ತಲ ೇಜತಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶವವಿದತಯಲಯಗಳಲಿಿ ಮಹಿಳ ಯರಿಗ ರ್ಮೇಸಲತತಿ
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ಪ್ರಶ್ ೆ: ಜಿಯೇ ಪಾಿಟ್ಫಾರ್ಮಸ್ಗ 6ಜಿ ತಿಂತರಜ್ಞಾನದ್ ಸಿಂಶ್ ೇಧನ ಗಾಗಿ ಯಾವ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ್ಿಂದಿಗ ಒಪ್ಪಿಂದ್ ಮಾಡ್ಕ ್ಿಂಡ್ದ ?
ಅ) ಔಲು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ
ಬ) ಆಲಬರ್ಾಗ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ
ಕ) ಲಕ ಸಿಂಬಗ್ಗ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ
ಡ) ವಾಸಾಗ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ
ಉತತರ: ಅ) ಔಲು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ
Jio Platforms (JPL) 6G ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞತನದಲಿಿ ಸಂಶ ೇಧನ ಮತ್ತು ಪ್ಿಮತಣಿೇಕರಣ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟತವಟಿಕ್ ಗಳನತು ಕ್ ೈಗ ಳಳಲತ
ಫಿನ್್ಲತಯಂಡ್್ನ ಔಲತ ವಿಶವವಿದತಯಲಯದ ಂದಿಗ ಒಪ್ಪಂದಕ್ ು ಸಹಿ ಹತಕ್ರದ . JPL & ಔಲತ ವಿಶವವಿದತಯನಲಯವು ವ ೈಮತನಕ ಮತ್ತು ಬತಹತಯಕ್ತಶ
ಸಂವಹನ, ಹ ಲ ಗತಿಫಿರ್ಕ ಬ್ಲೇಮ್ಫತರ್ಮಯಂಗ್, ಸ್ ೈಬರ್್ಸ್ ಕತಯರಿಟಿ, ಮೈಕ್ ಿೇಎಲ ಕ್ತರನರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫೇಟ ನರ್ಕ್್ನಲಿಿ 3D-ಸಂಪ್ಕ್ರಯತ್
ಬತದಿಿಮತ ುಯ ಸಂಶ ೇಧನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ (R&D) ನಲಿಿ ಸಹಯೇಗ ಮತಡತತ್ುದ .
JPL, ರಿಲಯನ್್್ನ ಸಂಪ್ೂಣ್ಯ ಸ್ತವಮಯದ ಘಟಕವತಗಿ 2019 ರ ಅಕ್ ಟೇಬರ್್ನಲಿಿ ಸ್ತೆಪಿತ್ವತಗಿದ , ಮತಖ ೇಶ್ ಅಂಬತನ-ಮತಲಿೇಕತ್ವದ
ಸಮ ಹದ ಟ ಲಿಕ್ತಂ ವತಯಪತರ ರಿಲಯನ್್ ಜಿಯೇ ಇನ ಫೇಕ್ತಮ, ದ ೇಶದಲ ಿೇ ಅತಿ ದ ಡಡದತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸಿುಗಳು ಮತ್ತು
ಹ ಡಿಕ್ ಗಳನತು ಹ ಂದಿದ .
ಪ್ಿಸತುತ್, ಜಿಯೇ, ಭತತಿಯ ಏರ್್ಟ ಲ್ ಮತ್ತು ವಡತಫೇನ್ ಐಡಿಯತ (Vi) ಸಕ್ತಯರವು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ 5G ಟಿಯಲ್ ಸ್ ಪಕರಮ ಅನತು
ಬಳಸಿಕ್ ಂಡತ ಸೆಳಿೇಯವತಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 5G ಬಳಕ್ ಯ ಪ್ಿಕರಣ್ಗಳನತು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸತತಿುವ .

ಪ್ರಶ್ ೆ: 2021ರಲಿಿ ಭಾರತದ್ FDIನ ಹರಿವು ಎಷ್ಟ್ಿದ ?
ಅ) USD 64 ಶತಕ ೋಟಿ
ಬ) USD 323 ಶತಕ ೋಟಿ
ಕ) USD 114 ಶತಕ ೋಟಿ
ಡ) USD 777 ಶತಕ ೋಟಿ
ಉತತರ: ಡ) USD 777 ಶತಕ ೋಟಿ
2021 ರಲಿಿ FDI ಅಂದತಜತ USD 777 ಶತ್ಕ್ ೇಟಿಯನತು ತಲತಪ್ಲಿದೆ – 2020ರಲಿಿ ಅಸ್ತಧತರಣ್ವತದ ಕಡಿಮ ಮಟಟಕ್ರುಂತ್ ಮ ರತ ಪ್ಟತಟ
ಕಡಿಮ. 2020 ರಲಿಿ ದತಖಲತದ ದ ಡಡ ವಿಲಿೇನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತವಧಿೇನ ವಯವಹತರಗಳು ಪ್ುನರತವತ್ಯನ ಯತಗದ್ ಕಾರಣ 2021 ರಲಿಿ ಭತರತ್ಕ್ ು
ವಿದ ೇಶಿ ನ ೇರ ಹ ಡಿಕ್ ಯ (ಎಫ್ಡಿಐ) ಹರಿವು ಶ ೇಕಡತ 26 ರರ್ತಟ ಕಡಿಮಯತಗಿದ .
ಭತರತ್ವು 2020 ರಲಿಿ USD 64 ಶತ್ಕ್ ೇಟಿ ವಿದ ೇಶಿ ನ ೇರ ಹ ಡಿಕ್ ಯನತು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ , ಇದತ ಒಳಹರಿವಿನ ಐದನ ೇ ಅತಿ ದ ಡಡ
ಸಿವೇಕೃತ್ವತಗಿದ . UNCTAD ಇನ ವರ್ಸಟ್ಮಂಟ್ ಟ ಿಂಡ್್ ಮತನಟರ್ ಪ್ಿಕಟಿಸಿದ ಜತಗತಿಕ ವಿದ ೇಶಿ ನ ೇರ ಹ ಡಿಕ್ ಯ ಹರಿವು, ಪ್ಿಬಲವತದ
ಮರತಕಳಿಸತವಿಕ್ ಯನತು ತ ೇರಿಸಿದ 2020 ರಲಿಿ USD 929 ಶತ್ಕ್ ೇಟಿಯಿಂದ 2021 ರಲಿಿ, 77 ಶ ೇಕಡತ ಏರಿಕ್ ಯತಗಿ ಅಂದತಜತ USD 1.65
ಟಿಿಲಿಯನ್್ಗ , ಅದ್ರ ಪ್ೂವಯ-COVID-19 ಮಟಟವನತು ರ್ಮೇರಿಸಿದ .
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ದಕ್ಷಿಣ್ ಏಷ್ತಯಕ್ ು FDI ಹರಿವು 24 ರರ್ತಟ ಕಡಿಮಯತಗಿದ . 2020 ರಲಿಿ USD 71 ಶತ್ಕ್ ೇಟಿಯಿಂದ 2021 ರಲಿಿ USD 54 ಶತ್ಕ್ ೇಟಿಗ
ಅತಿದ ಡಡ ಆತಿಥ ೇಯ ಆಥಯಕತ ಹೆ ಂದಿರತವ ಯತನ ೈಟ ಡ್ ಸ್ ಟೇಟ್್್ನಲಿಿ ಎಫ್ಡಿಐ USD 323 ಶತ್ಕ್ ೇಟಿಗ ಅಂದ್ರೆ 114 ಪ್ಿತಿಶತ್ದರ್ತಟ
ಹ ಚತಿಗಿದ ಮತ್ತು ಗಡಿಯತಚ ಗಿನ M&As ಮೌಲಯದಲಿಿ USD 285 ಶತ್ಕ್ ೇಟಿಗ ಅಂದ್ರೆ ಸತಮತರತ ಮ ರತ ಪ್ಟತಟ ಹ ಚತಿಗಿದ .
1964 ರಲಿಿ ಶತಶವತ್ ಅಂತ್ರ್ ಸಕ್ತಯರಿ ಸಂಸ್ ಯ
ೆ ತಗಿ ಸ್ತೆಪಿತ್ವತದ ಯತನ ೈಟ ಡ್ ನ ೇರ್ನ್್ ಕ್ತನಫರ ನ್್ ಆನ್ ಟ ಿೇಡ್ ಅಂಡ್ ಡ ವಲಪ್ಮಂಟ್
(UNCTAD) ವತಯಪತರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಕ್ ೇತ್ಿದಲಿಿ ಸ್ತಮತನಯ ಸಭ ಯ ಮತಖಯ ಪಾರಧಿಕ್ತರವತಗಿದ . ಅದರ ಉದ ದೇಶವು ವತಯಪತರ ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದಿಿಯನತು ಉತ ೇು ಜಿಸತವುದತ, ವಿಶ ೇರ್ವತಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಶಿೇಲ ರತರ್ರಗಳಲಿಿ.
ಪ್ಿಧತನ ಕಛ ೇರಿ:- ಜಿನೇವತ, ಸಿವಟಜಲ ಯಂಡ್.
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